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 היתה לישראל השוודית תיירות ך*
 טיסות־ עם האלה העניינים כל בסכנה. | ן

בג היריות על בעיתונים והכותרת השכר
 עקומת את קיצונית בצורה הורידו בולות׳

הישראלית. השמש אחרי הסקנדינבית הרדיפה
 נפט- ליאון חשב ההסברה,״ אשמה ״בכל

בילה 12 שבגיל שוזדי־יהודי, צעיר ניאל,

•מ
מע עצמו ליאון אומנם הנערות. רק חסרו

 כמלצ־ יפהפיות שוודיות ■סל קבוצה סיק
 היה לא שהוא אלא היפואי, במועדונו ריות
 כנערות שלהן, התדמית את לקלקל רוצה

לג ושאסור משקאות רק המגישות צנועות
״יש ליאון, אמר הבעייהי״ ״מה בהן. עת

לה. שנעשה הפירסום על ודאי תשמח ראל

 מהסיפורים השוודיות התיירות חששות את להפיג כדי
 אינגר הצטלמו ישראל, בגבולות הנטושה המלחמה על
סיפרו. עלינו״, שומר צה׳-ל מהערבים, לחשוש מה ,אין

צה״ל חיילי עם
אילת. ליד צה״ל חיילי עם ולנה

 לאחרונה וחזר בגליל, גלעד בקיבוץ שנה
 הסוס הארי מועדון את להקים כדי לישראל

יכו הם מה לשודדים להראות ״צריך ביפו.
 ישראל,״ של הפרוע במערב לעשות לים

 בארץ. שפגש השוודים לעיתונאים הסביר
 הנפלאים, הנופים בכל סיור להם ערך הוא

 תארו ״ועכשיו ובעין־גדי. בסדום באילת,
שוו פצצות כמה עם ייראה זה איך לכם
 אותם. הסית ברקע,״ עירומות דיות

למיבצע. מוכנים היו כבר העיתונאים

מיוח נערות משרד־התיירות בעזרת נביא
זו.״ למטרה דות

 למשרד־התיירות פנה הוא ועשה. אמר
 הנערות בל יעמדו איך למנהליו והסביר

חברו את יראו רק כאשר בתור השוודיות
הישראלית. בשמש בעירום משתזפות תיהן

 מאוד. אדיבים היו משרד־החיירות פקידי
 אבל הגאוני הרעיון על לליאון הודו הם

 דתי, ציבור גם יש שבישראל לו, הסבירו
הם בכנסת. נציגות גם לו יש שבמיקרה
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